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Referat

1. Velkommen, præsentationsrunde og valg af mødeleder
Janne Sommer bød velkommen og gennemgik agenda. Efter en kort 
præsentationsrunde blev Finn Ivo Heller valgt til mødeleder. Mødeleder 
går på skift bland de, som har lyst.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde – udgår
4. Nye punkter til behandling på dagens møde 

a. Janne Sommer gennemgik Det Grønne Råds kommissorium 
i forhold til vision, formål og samarbejds- og mødekultur. På 
vores møder vil vi arbejde med korte workshops, 
refleksionsøvelser og andet, som fremmer, at vi alle bidrager 
aktivt, og dagsorden og møder bliver mere dynamiske. Vi 
startede op med en lille workshop for afklaring af motiver, 
motivation og forventninger. Der samles op på svarene på 
næste møde, hvor vi arbejder videre med generering af 
ideer til udvikling og udbytterigt samarbejde. 

b. Connie Kirkegaard Nielsen fortalte om visionen for det nye 
Avedøre Holme. Der er stor interesse for projektet. Der er 
mange spor, der skal arbejdes videre med. Få mere viden 
og følg projektet på http://holmene.com/ 

5. Opfølgning på aftaler og opgaver fra tidligere møder - udgår
6. Orientering fra en interesseorganisation
Medlemmerne fortæller på skrift, hvad der her og nu er aktuelt i deres 
organisation/bagland med relevans for det Grønne Råd. Niels Egebjerg 
fra Friluftrådet fortalte om deres projekter i andre kommuner. 
Friluftsrådet mangler en repræsentant fra Hvidovre, så Niels opfordrede 
til at hjælpe med at rekruttere.  
7. Meddelelse om klima-, natur-, energi- og miljøspørgsmål fra og 

til kommunen 
a. Janne Sommer oplyste, at Radius har ansøgt om krydsning 

af Fæstningskanalen på Vestvolden med to 50kV 
kabelsystemer. Formålet er at nedgrave to nye 50 kV 
kabelsystemer til erstatning af de nuværende luftledninger, 
som indenfor få år kræver en større renovering. Krydsning af 
Fæstningskanalen foretages med styret underboring. 
Fredningsnævnet har giver tilladelse til projektet. Ansøgning 
om tilladelse jf. vandløbsloven er i høring frem til fredag den 
15. februar på kommunens hjemmeside: 
https://www.hvidovre.dk/Politik/hoeringer-og-
afgoerelser/2019/01/krydsning%20af%20faestningskanal 

b. Anja Whittard Dalberg orienterede om betydning for 
Hvidovre af regeringens Forslag til Fingerplan 2019. 
Fingerplanen er i høring til slut maj. Se mere på 
Erhvervsstyrelsens hjemmeside: 
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/revision-af-fingerplanen 

http://holmene.com/
https://www.hvidovre.dk/Politik/hoeringer-og-afgoerelser/2019/01/krydsning%20af%20faestningskanal
https://www.hvidovre.dk/Politik/hoeringer-og-afgoerelser/2019/01/krydsning%20af%20faestningskanal
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/revision-af-fingerplanen
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c. Michael Søndergaard Daugaard fortalte om kommunens nye 
mountainbike bane, som åbner i april. Den ligger ved 
Brøndby havn og har et grønt, blåt og rødt spor. På gl. 
Køgelandevej er man i gang med at forskønne rabatten med 
forårsløg og blomster. Man er startet ved Åmarken Station 
og arbejder sig de kommende år op til Frihedens Station. De 
to gangbroer over gl. Køgelandevej er nedslidte og erstattes 
i år af to signalanlæg. 

d. Der blev stillet spørgsmål til ny affaldssortering af bioaffald. 
Michael Søndergaard Daugaard svarede, at man starter i 
etagebyggeri til oktober og med rækkehuse/villaer fra april 
2020. Det Grønne Råd kan tage det op som emne på et 
senere møde.

e. Der blev spurgt til sanering af mole i havnen. Michael 
Søndergaard Daugaard svarede, at kommunen er i gang 
med at se på renovering af moleanlægget. 

f. Der blev stillet spørgsmål ved, at man anvender store 
mængder engangsservice på kommunens egne off. 
institutioner. Michael Søndergaard Daugaard oplyste, at der 
er en projektansat person i gang med at se på problemet. 

g. Der var et spørgsmål til manglende lys på sti ved Store hus 
ned til busstoppested. Michael Søndergaard Daugaard 
oplyste, at stien er privatejet af OCM, og derfor må man 
drøfte sit ønske med ejeren. 

h. Det var et spørgsmål til belysning ved Rebæk sø, som ikke 
slukkes for natten. Michael Søndergaard Daugaard 
undersøger, hvad man oprindeligt har aftalt omkring 
belysning. Mange løber fx tidligt og sent om søen. 

i. Der blev stillet et ønske om refleksadvarsler på træerne på 
Risbjerggårds Alle, det er svært at se kantsten om træerne 
på cykel om natten.

j. Der var et ønske om status på Trafik Strategi og 
Støjhandlingsplan. De er begge forsat i proces. Når de er 
klar efter politisk godkendelse, kan de drøftes på kommende 
møder. 

k. Thorbjørn Rasmussen oplyste om Green City projektets 
store planer for Avedøre/Hvidovre, som han gerne fortæller 
om ved et senere møde.      

8. Forslag til emner på kommende møder blev drøftet 
Sekretariatet sætter forslag om Trafikstrategi og Støjstrategi på 
dagsorden efterhånden, som det er muligt i forhold til aktualitet mm. 
Punkt c kan Plan og Miljø fortælle om på mødet i maj. Anja Whittard 
Dalberg undersøger om kommunen kan fremlægge punkt b på mødet i 
maj. For punkt a og d ligger initiativet hos Det Grønne Råd for at 
komme med et oplæg til drøftelse.   

a. Opfølgning på forrige års forslag ang. opsamling af 
regnvand hos private husejere. 

b. Hvordan er Hvidovre kommunes katastrofeberedskab 
bygget op/sat sammen? Er der bevillinger til dette?

c. Kapacitetsplan for Harrestrup Å – ønsker orientering om 
projektet.

d. Hvidovre Kommune som bivenlig kommune. Link: 
www.biavl.dk/bivenlig/kommune/bivenligkommune

http://www.biavl.dk/bivenlig/kommune/bivenligkommune
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9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger
10. Næste møde: 

a. 9. maj
b. 12. september
c. 28. november


